
CoP Beheer & Onderhoud

Dinsdag 24 mei 2022

Max van de Ven 

Adviseur ecologie & Coördinator biodiversiteit

Blauwgroene dooradering: 
Kansen voor Biodiversiteit vanuit
Beheer & Onderhoud









Beleidsambities Biodiversiteit
De programma’s Schoon Water en Voldoende Water (WBP5) vormen 
de basis voor biodiversiteitsherstel (N2000 / NNN / KRW). Vanwege 
de urgentie gaan we aanvullend extra acties ondernemen om samen 
met onze partners de biodiversiteit in ons gebied te herstellen. 



Actielijnen Netwerk Biodiversiteit Midden Brabant

stad buitengebied natuur

1 verbinden van initiatieven
Organiseren van een infomarkt + periodiek 

opstellen en versturen van een nieuwsbrief

2

ecologische inrichting                          

van wateren, terreinen en 

infrastructuur 

In overleg met partners (gemeenten, 

bedrijven, projectontwikkelaars) bepalen wat 

nodig is voor vergroening & verblauwing van 

industrieterreinen.  

3

ecologisch beheer & onderhoud 
van wateren, terreinen en 

infrastructuur 

De haalbaarheid verkennen om ecologisch 

bermbeheer te optimaliseren tussen 

verschillende partners: faciliteren van een 

subwerkgroep via InfraNatuur (vb BD)

4
ondersteunen en promoten van 

burgerinitiatieven

Ondersteunen van 

buurtprojecten, combinatie 

biodiversiteit en klimaat/water

Ontwikkelen van handvatten om projecten als 

'Doe de Dommel' te repliceren in andere 

gemeenten

Actielijnen Acties 2022

5
verbinden van natuur en 

economische ontwikkeling

Voedselbosen en agroforrestry met expliciete 

aandacht voor biodiversiteit en duurzaam 

waterbeheer

Onderzoek en uitdragen van nieuwe ecosysteemdiensten                                       

(b.v. KPIs melkveehouderij)

WBP5: WATERTRANSITIE & SCHOON WATER

Versterken en onderhouden kennisnetwerk biodiversiteit Midden Brabant  

verbinden van initiatieven en promoten van succesvolle projecten 

KANO: Kansen Analyse Natuur Ontwikkeling                                      

Inventarisateren en prioriteren van kansen                                                                  

van grijs naar groen en van hard naar zacht

Samen met beheer en onderhoud de kansen 

inventariseren en aan de slag  met geprioriteerde 

maatregelen











Waterschappen en biodiversiteit





Blauwgroene dooradering van 
Waterschap Drents Overijsselse Delta



Green Deal (196): InfraNatuur

Green deal infranatuur/ en het vervolg daarop is
ondergebracht als themawerkgroep onder het Herstelplan
Biodiversiteit: doel is om biodiversiteit vanzelfsprekend
onderdeel te laten zijn van infrastructurele projecten. We
kunnen daar alle infrastructuur beherende organisaties in
meenemen (ProRail, Tennet, RWS, provinciale bermen,
gemeenten, etc). Door dit netwerk van blauwgroene
dooradering te verbinden aan het Natuurnetwerk versterken
we de biodiversiteit in het landelijk gebied enorm.



Vragen / Discussie

• Hoe is jouw organisatie vanuit Beheer en Onderhoud
bezig met biodiversiteit?

• Wat heeft dat tot nu toe opgeleverd?

• Hoe ziet ecologisch beheer er bij jullie uit?

• Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

• Hoe kunnen we elkaar verder helpen/versterken?

o Kunnen we een kaart maken van deze blauwgroene dooradering?
o Kunnen we een gezamenlijk bestek maken? InfraNatuur
o Kunnen we “kleurkeur” adopteren?




